
 हरि�ः ॐ।

  नम सर्वे�भ्यः ।
        भाषि�तसंस्कृतर्वेर्गे�

सर्वे��ांं स्र्वेार्गेतम्।



     स�स्र्वेतित नमस्तुभ्यं र्वे�दे कामरूषि�णि! ।
      षिर्वेद्या�म्भं करि�ष्याषिम सिसति&भ'र्वेतु मे सदा ॥



यथा अषिनरु&ः लान ंक्रीडतित तथा र्गेोषिर्वेन्द�ाजः न क्रीडतित।
यथा मोदी-महोदयः �ाठ्यसन्देश ंपे्र�यतित तथा कः अषि� अन्यः नेता न प्रे�यतित।
यथा सुधा महोदया तथा मधु�ा अषि� र्गेायतित |
यथा महात्मा र्गेान्धिन्धः षिर्वेश्वप्रसिस&ः तथा अन्यः भा�तीयः न।

यथा - तथा [as is (like) – so is]



यदा -  तदा [when - then]
 यदा    अहं तत्र र्गेतर्वेान्  तदा    सः �ठतित स्म ।
 यदा    भर्वेान् बेङ्गलूरु आर्गेषिमष्यतित तदा     मम रृ्गेहे एर्वे र्वेासं क�ोतु
     अहं सज्जः भर्वेाषिम । यदा   भर्वेान् आर्गेच्छतित तदा  र्गेच्छामः ।
 यदा    र्वेयं काश्मी�ं र्गेतर्वेन्तः तदा     तत्र बहु शतै्यम् आसीत् ।
 यदा     अहं भर्वेतः र्गेृहम् आर्गेतर्वेान् तदा    भर्वेान् कुत्र र्गेतर्वेान्

 आसीत् ?
 यदा    अहं षिर्वेद्यार्थिथनी आसं तदा   संस्कृतं �षिठतर्वेती ।



 श्रीमद् भर्गेर्वेद्गीता
  यदा यदा    षिह धम'स्य ग्लाषिनभ'र्वेतित भा�त।
  अभ्यतु्थानमधम'स्य तदा  ऽत्मानं सृजाम्यहम्।।4.7।।
 यदा भूत-�ृथक्-भार्वेम्-एकस्थम्-अनु�श्यतित।
       तत एर्वे च षिर्वेस्ता�ं ब्रह्म सम्�द्यते तदा।।13.31।।
 यदा  षिर्वेषिनयतं तिचत्तमात्मन्येर्वेार्वेतितष्ठते।
     षिनःस्�ृहः सर्वे'कामेभ्यो यकु्त इत्यचु्यते तदा।।6.18।।



 भूतकालः -   स्म प्रयोर्गेः bhUtakAlaH - sma prayogaH

  स्म प्रयोर्गेः -  अनद्यतनाथ�
** �ुनः�ुनः/ 

 कतित�यकालेभ्यः
  प्रर्वेृत्तस्य षिर्वे�यस्य कृते

sma prayogaH - 
before today 

** again & 
again/continuously 

for some time in 
the past

   बालकः �ठतित। bAlakaH paThati
   बालकः ह्यः �षिठतर्वेान्। bAlakaH hyaH paThitavAn.

   बालकः ह्यः �ठतित  स्म  । bAlakaH hyaH paThati sma |

   बासिलका �ठतित। bAlikA paThati
   बासिलका ह्यः �षिठतर्वेती। bAlikA hyaH paThitavtI.

   बासिलका ह्यः �ठतित स्म  । bAlikA hyaH paThati sma |

  षिमतं्र �ठतित | mitram paThati |
   षिमतं्र ह्यः �षिठतर्वेत् | mitram hyaH paThitavat |

   षिमत्रं ह्यः �ठतित  स्म  । mitram hyaH paThati sma |



1 एकः बालकः एका बासिलका एकं फलं

2  द्वौ बालकौ  द्वे बासिलके  द्वे फले

3 त्रयः बालकाः तितस्रः बासिलकाः त्रीणि! फलाषिन

4 चत्र्वेा�ः बालकाः चतस्रः बासिलकाः चत्र्वेारि� फलाषिन

5  �ञ्च बालकाः  �ञ्च बासिलकाः �ञ्च फलाषिन





   ॐ सर्वे� भर्वेन्तु सुखिZनः
   सर्वे� सन्तु षिन�ामयाः ।
  सर्वे� भद्राणि! �श्यन्तु

  मा कति\द्दःुZभाग्भरे्वेत् ।
    ॐ शान्धिन्तः शान्धिन्तः शान्धिन्तः ॥

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Niraamayaah |

Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |

Om Shaantih Shaantih Shaantih ||
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